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مذيعة من »شيمها« الوفاء 32
لصديقاتها هاأليام متضايقة 
من زميلة لها متشي وتسولف 
عنها انها ما عندها ثقافة في 
إدارة برامجها.. اهلل يعينچ 

على هاألشكال!

ثقافة

ثّمن دور العفاسي والوكيل المساعد للشؤون القانونية واتحاد العمال وأكد أن الموضوع في ساحة القضاء النزيه

الفيلكاوي: أكبر تجمع عربي للنقباء اعترف بي رئيساً لنقابة »الفنانين واإلعالميين«

ثمن د.نبي���ل الفيلكاوي دور وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي والوكيل املساعد للشؤون القانونية 
وموقف االحتاد العام لعمال الكويت لتطبيقهم العدالة في كل ما 
يختص بنقابة الفنانني االعالميني الكويتيني، مستنكرا مانشر 
الفترة املاضية بخصوص مشكلة رئاسة النقابة، وأصدر في 

هذا الشأن بيانا جاء فيه:
نقابة الفنانني واالعالميني تقدم كل الشكر واالمتنان جلريدة 
»األنباء« الغراء لدعمها الالمحدود للحركة الفنية في الكويت 
ودعمها للفنان واالعالمي الكويتي. كما نرجو من س���يادتكم 
التكرم باملوافقة على حق الرد على ما نشر عن النقابة ورئيسها 
في تاريخ 3 مارس 2010 في الصفحة الفنية. ولكم منا جزيل 

الشكر واالمتنان.
وفيما يلي بيان نقابة الفنانني واالعالميني

بسم اهلل الرحمن الرحيم )يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا( ڈ.

نس���تذكر في بياننا هذا موقف رئيس الوزراء البريطاني 
الس���ابق ونستون تشرشل بعد نهاية احلرب العاملية الثانية 
عندما قيل له لقد تدم���رت اململكة البريطانية العظمى، فكثر 
فيها الدمار والفساد والتزوير، فسأل عن نزاهة القضاء قيل له 
بخير، فقال: اذن ستعود كما كانت اململكة البريطانية العظمى، 

وفي الكويت وهلل احلمد يعتبر القضاء الكويتي قضاء عادال 
ونزيها، ومن منطلق العدالة تس���تنكر النقابة كل ما نشر من 
اساءة لوزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 

ومساءلته سياسيا.
كما تزكي النقابة الوزير على ما يتمتع به من حكمة وعدل، 
حيث كان يش���غل منصب قاض قبل ان يكون وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل، وتش���رفت النقابة بزيارة وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل وشرحت له موضوع التزوير الذي حدث 
في النقابة، وان املوضوع حاليا في ساحة القضاء فقرر بحكمته 
العادلة عدم تدخ���ل الوزارة احتراما من���ه للقضاء الكويتي 
النزيه. كما تقدر النقابة موقف وكيل الوزارة املساعد للشؤون 
القانونية االخ الفاضل جمال الدوسري على موقفه العادل بعدما 
تقدمت له بكت���ب من وزارة العدل واقرارات من ثالثة اعضاء 
من اجلمعية العمومية بانه مت تزوير إرادتهم في توقيع طلب 
انعقاد اجلمعية العمومي���ة املزعومة وقرر حتويل املوضوع 
الى االحتاد العام لعمال الكويت بصفته املرجع الشرعي لكل 
النقابات املش���هرة والعمال لدراسة كافة االوراق واملستندات 

املتعلقة بالنقابة.
كما تثمن النقابة موقف االحتاد العام لعمال الكويت والرئيس 
االخ الفاضل خالد مطلق العازمي وقرار االحتاد العام ببطالن 

اجراءات اجتماع اجلمعية العمومية املزعومة. كذلك اإلشراف 
واعتماد صحة انعقاد اجلمعية العمومية الشرعية التي اعتمد فيها 
مسمى النقابة اجلديد من نقابة الفنانني الكويتيني العاملني مبهن 
الفن واالعالم الى نقابة الفنانني االعالميني بعد موافقة اجلمعية 

العمومية على قبول غير الكويتي عضوا في النقابة.
وعلى اثر ذلك تقدم اعضاء اجلمعية العمومية برفع قضية 
جنائية )تزوير مادي وتزوير معنوي وتوقيع في أوراق رسمية(، 
ومت استدعاء املتهم من قبل املباحث وأخذ توقيعات من املتهم 
في االدلة اجلنائية. وليس الغريب ان املتهم يتهم القضاء، ان 

الغريب من يستغل التدين للتهرب من القضاء.
وردا على ما نشر في البيان املزعوم باتهام رئيس النقابة 
د.نبيل الفيلكاوي بالتطاول على نقباء الدول العربية وتعليق 
عضوية نقابة الكويت، وان النقابة ليست عضوا في االحتاد 
الع���ام للفنانني العرب، فهذا بعيد ع���ن الصحة، فالكويت من 
املؤسسني لالحتاد وكان ميثلها سابقا االحتاد الكويتي للمسارح 
االهلية وجمعية الفنانني وجمعية الفنانني التشكيليني، وبعد 
إشهار النقابة في تاريخ 2009/1/15 تقدمت النقابة باالنضمام 
واعتمدت النقابة املمثل الشرعي باالحتاد وحصلت على منصب 
نائب الرئيس كما تقدمت الى الهيئة العربية للمسرح وحصلت 

على نائب الرئيس كذلك.

وحول املوضوع الذي نش���ر في الصح���ف الكويتية بأن 
رئي���س النقابة قد تطاول على النقب���اء، ففي اجتماع االحتاد 
العام للفنانني العرب الذي عقد في تاريخ 21 فبراير 2010 في 
الكويت على هامش انشطة مهرجان »كلنا في حب الكويت 5« 
تقدم نائب الرئيس د.نبيل الفيلكاوي الى االحتاد باالحتجاج 
الرسمي وطلب توضيحا على ما نشر بلسان االمني العام في 
الصحيفة، ومتت مناقشة املوضوع وتوضيح املالبسات واخلدعة 
املس���تخدمة في املوضوع، فخرج االجتماع بقرار تعميم بيان 
صادر من االحتاد يوضح االكاذي���ب والفتنة وتكرمي د.نبيل 
الفيلكاوي من قبل كل النقباء اعتذارا عما بدر له واعترافا به 
كرئيس لنقابة في اكبر جتمع فني عربي في الكويت بحضور 
وزير النفط ووزير االعالم الش���يخ أحمد العبداهلل، وحضور 
كثيف من وسائل االعالم العربي املرئي واملسموع والصحف 
العربية ردا على االكاذيب املزعومة لتدمير النقابة واجنازاتها، 

كما مت قرار اعالن مهرجان الكويت للسينما العربية.
وحول موضوع فصل الرئيس د.نبيل الفيلكاوي من سجالت 
النقابة، فال يحق ألي أحد ليس له الشرعية في ذلك ان يتخذ 
قرارا بالفصل كما ورد في البيان املزعوم، والدليل االعتراف في 
البي���ان بأن الوزارة لم تعترف به، وذلك من خالل عدم اعطاء 

شهادة بعد تبني أمر التزوير.

د. نبيل الفيلكاوي صورة من خطاب االحتاد العام لعمال الكويت ببطالن اجراءات اجتماع اجلمعية العمومية للنقابة صورة لقرار اشهار نقابة الفنانني الكويتية العاملني مبهن الفن واالعالم وزير الشؤون االجتماعية والعمل د. محمد العفاسي

بحضور أسرة البرنامج ومراقبي »المالية« واإلعالن التجاري بوزارة اإلعالم

نورة فازت بـ »هامر« ألو فبراير اإلذاعي
مفرح الشمري

بع����د 42 حلق����ة ف����ازت املس����تمعة نورة 
عبدالعزيز ابراهيم باجلائزة الكبرى لبرنامج 
»الو فبراير« والتي كانت سيارة »جيب هامر 
2010« مقدمة من اللجنة املنظمة ملهرجان هال 
فبراير وذلك بحضور اسرة البرنامج املكونة 
من املعد واملش����رف العام على البرنامج علي 
حيدر، خديجة دشتي، واملذيعني احمد املوسوي 
وحنان جابر واملخرج نايف الكندري ومنسقي 
االتصاالت جميل اقبال، رامي الشعار، محمود 
عطية، باالضافة الى مراقبي »املالية« و»االعالن 

التجاري« بوزارة االعالم.
حلقة مثيرة

احللقة االخيرة من »ألو فبراير« الذي ترعاه 
السياحي«،  »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة 
»سوكر سبورت سنتر«، »اتيليه مودا ستايل«، 
»صالون كتوركت«، »شركة كون سبت للهواتف«، 
»معهد كراون بالزا الصحي«، »املنار كلينك«، 
»الفاي����ز للعود والعط����ور«، »ايه ون لتأجير 
الس����يارات« باالضافة الى »ميديا فون بلس« 
اجلهة املنفذة للبرنامج، كانت مليئة باالثارة 
والتشويق وكان بطلها املخرج نايف الكندري 
من خالل املوس����يقات التي قدمها خاصة عند 
حلظة اعالن اسم الفائز باجلائزة الكبرى حيث 
ش����عر اجلميع بأنهم يتابع����ون فيلم »رعب« 
الستخدامه موسيقى »تخّرع« خاصة ان اسرة 
البرنام����ج ومراقبي املالي����ة واالعالن بوزارة 
االعالم س����حبوا اكثر من ثالث����ة ارقام لكن لم 
يحالف احلظ اصحابها بسبب اغالقهم لهواتفهم 
احملمولة ومن ثم قاموا بسحب رقم رابع فكان 
من نصيب املستمعة نورة عبدالعزيز ابراهيم 
التي لم تصدق االمر في البداية بعد ان قال لها 
املذيع املتألق احمد املوسوي: مبروك نورة فزتي 
بهامر »ألو فبراي����ر«، لتصمت دقائق ومن ثم 
شكرت اسرة البرنامج على هذه املفاجأة التي 
لم تخطر ببالها لكثرة املشاركني فيه رغم انها 
ارسلت العديد من املسجات للبرنامج للمشاركة 

وليس للفوز باجلائزة الكبرى.
مبروك للجميع

بعد نهاية احللقة عبر املعد واملشرف العام 
للبرنامج علي حيدر عن سعادته بالنجاح الذي 
حققه »ألو فبراير« هذا العام واعتبره جناحا لكل 
الشركات الراعية ل� »ألو فبراير« والتي ساهمت 
في ابراز البرنامج بالصورة املطلوبة، وشكر 
 »fm حيدر وزارة االعالم ممثلة مبحطة »كويت
على جهودها الخراج »الو فبراير« بهذه الصورة 
وواصل شكره السرة برنامجه احمد املوسوي 
وحنان جابر ونايف الكن����دري وجميل اقبال 
ورامي الشعار ومحمود عطية مختتما تصريحه 

بكلمة مبروك للجميع على هذا النجاح.

الذيب »أحمد املوسوي« يعد الدقائق قبل إعالن اسم الفائز بـ »الهامر« املعد علي حيدر مع أحمد املوسوي

تشارك في »إشحنلي واعرضلك«

عال غانم سكرتيرة حزب »بابا نور«
القاهرة ـ سعيد محمود

بدأت الفنانة عال غامن تصوير مشاهدها 
الداخلية في مسلسلها اجلديد »بابا نور« 
داخل استديو األهرام أمام الفنان حسني 
فهمي، حيث جتسد فيه دور سكرتيرة تدعى 
»لوال« خريجة اجلامعة األميركية،تعمل 
في أحد األحزاب ال���ذي ينت�مي له »بابا 

نور«. 
كما تستعد أيضا عال لعملني سينمائيني 
األول فيلم »إشحنلي واعرضلك« مع املخرج 
هاني جرجس فوزي والفيلم الثاني مع 
املخ���رج علي رج���ب ولك�����نه���ا تتكتم 

تفاصيله حاليا.
وتدور أحداث املسلسل في إطار اجتماعي 
حول أحزاب املعارضة واخلالفات الداخلية 
بني األحزاب والتعارض بينها وبني الشارع 
املصري، وهذا ما يكتشفه »نور«، نائب 

رئيس حزب الشارع املصري.
ويش���ارك في بطولت���ه عبدالرحمن 
أبو زهرة، رانيا يوس���ف، أحمد صفوت، 
أحمد صيام، تامر يسري، كارمن لوبس، 
ومن تأليف ك���رم النجار وإخراج محمد 
املقرر عرض املسلسل  عبدالعزيز، ومن 

في شهر رمضان املقبل.

ممثلة المت أحد املنتجني 
بعدما عرض عليها املشاركة 
في عمله اليديد علشان يغيظ 
فيها زميلته���ا اللي رفضت 
التعامل مع���اه ألنه بخيل.. 

صچ ما تستحي!

بخيل
دكتور في معهد »املسرح« 
هاأليام متضاي���ق ألن أحد 
زمالئه قاعد يشوه صورته 
چدام الطلبة مع ان هالدكتور 
مساعده وايد وما يبي يقطع 

رزقه.. اهلل كرمي!

تشويه

)فريال حماد(لقطة جماعية ألسرة البرنامج بعد نهاية حلقاته


